
המשך בעמוד הבא

לב - טוב
חומשי  מחמישה  השלישי  הספר  את  התורה  בקריאת  הכנסת  בבית  יסיימו  השבת, 

תורה.

זכינו גם השבוע ליום הילולת רבי שמעון בר יוחאי זכותו תגן עלינו אמן. יום ההילולא 
הוא יום שמחה גדולה שבו נתגלו סודות גדולים בתורה הקדושה.

החלק הראשון  כתוב בספרים הקדושים כי ימי ספירת העומר נחלקים לב' חלקים. 
הם 32 ימים כמנין ל"ב, ואז נשארים עוד 17 ימים עד מתן תורה כמנין טו"ב, יחד יוצא 

המילים "לב טוב" )בגימטריא 49(. 

מה כולל לב טוב? אומר ר' יוחנן בן זכאי לתלמידיו בפרק ב' בפרקי אבות: לב טוב כולל 
לקבלת  הנדרשות  מעלות  כולם   - הנולד  את  והרואה  טוב  שכן  טוב,  חבר  טובה,  עין 
התורה: שיהיה עין טובה, לפרגן לחבר, לא להיות צר עין, חבר טוב, מלשון חיבור, שכן 
בפרקי  כמובא  הנולד  את  הרואה  חכם  "איזהו   – חכם  להיות  הנולד,  את  לראות  טוב, 

אבות. 

ביום הילולת רשב"י, מתחילים לספור את מנין ה"טוב", הצמוד ללב, כדי להגיע ליום 
י ָלֶכם ּתוָֹרִתי  י ֶלַקח טוֹב ָנַתתִּ הנכסף – יום מתן תורה, הוא יום ה"טוב", כמו שנאמר: "כִּ

ֲעזבּו" )משלי ד, ב(.  ַאל-תַּ

התורה נקראת טוב. "ָמָצא טוֹב" - זה תורה, "ָמָצא טוֹב" זה גם אשה טובה, ואשת 
חיל נאמר גם על התורה הקדושה. 

ימי  שהרי  ה"הוד",  ספירת  שהוא  לספירה,  החמישי  השבוע  הוא  הזה  השבוע  גם 
יסוד,  הוד,  נצח,  תפארת,  גבורה,  חסד,  אחרת:  לספירה  שבוע  כל  מחולקים  הספירה 

מלכות. 

השבוע החמישי הוא השבוע של ה"הוד". ל"ג בעומר זה הוד שבהוד.

ִרּיוֹת  לוֹם, אוֵֹהב ֶאת ַהבְּ לוֹם ְורוֵֹדף שָׁ מה זה הוד? היא מידתו של אהרון הכהן: "אוֵֹהב שָׁ
ּוְמָקְרָבן ַלּתוָֹרה" )אבות א, יב( - דברי הלל הזקן. 

התורה  שכן  התורה,  לקבלת  בהכנה  מאוד  חשוב  ה"הוד",  שבוע  הזה,  השבוע 
אחד,  בלב  אחד  כאיש  להיות  ישראל,  כל  חברים  להיות  לאחדות,  זקוקה  הקדושה 
ְרדים זה גם  ְרדים להיות זוגיים, כי פֵּ לצאת מרפידים. אומרים חז"ל: "רפידים" אותיות פֵּ

אומר עקשנות, לא להיות עקשנים כפרד - זהו תנאי לקבלת התורה.

ביום הילולת רשב"י מתחילים ימי הטו"ב כי לב לבד עדיין לא מספיק, צריך שהלב 
יוחאי תיקן את מה שקלקלו תלמידי רבי עקיבא  וזה מה שרבי שמעון בר  יהיה טוב, 
שמתו מפסח ועד ל"ד לעומר, ורבי עקיבא הזהיר את תלמידיו שלא יהיו כמו הראשונים 
ויקבלו עליהם מצוות "ואהבת לרעך כמוך" וזה כלל גדול בתורה, כמו שהארכנו בזה עם 

משל יפה בשבוע שעבר.

ובעזרת ה' לכבוד הילולת רשב"י וקדושתו נוסיף כמה נקודות יפות בענין אהבת 
החברים. רשב"י שהיה מתלמידי רבי עקיבא בתקופה שלאחר מכן, קרא לתלמידיו 
"חברייא קדישא" כי קיבל מרבו את דבריו וידע שזה התכלית, ולכן רצה להשריש 
בלב התלמידים שכולם חברים ואוהבים בלב ונפש אחד את השני, גם באדרא 
במערת  וחביריו  רשב"י  ידי  על  שנכתב  הקדוש  מהזוהר  חשוב  )מאמר 
תליא  בחביבותא  "אנן  ואמר:  לחביריו  שמעון  רבי  קרא  האידרא( 

מילתא" )תרגום: אצלנו בחביבות ואהבת חינם תלוי הכל(.
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בברכת שבת שלום

נעמי שמואלי

ומשום כך ישב רשב"י י"ג שנה במערה כמנין "אהבה" וכיוון בזה לתקן מידת אהבה שלא יהיה שנאת חינם, וכן י"ג גימטריא 
אח"ד לרמוז להיות באהבה כלולה בלב אחד כאיש אחד. 

גם ראינו שתמיד היה רבי שמעון וחברייא באהבת נפש ואיילת אהבים, ובכל עת שנפגשו היו משוחחים בסתרי תורה 
מתוך אהבה נאמנה ואחדות הלב, ומובא בזוהר הקדוש, כשהיו באים החברים לפני רבי שמעון היה אומר להם: בואו בנים 
ומובא שם שרבי אבא אומר כל אותם החברים  קדושים בואו אהובי המלך בואו אהוביי, בואו האוהבים אלו את אלו. 
שאינם אוהבים אלו את אלו ח"ו בר מינן מסתלקים מן העולם קודם זמנם, ובימיו של רבי שמעון שררה אהבה נפשית 

בניהם.

אהבת  של  בעניין  השתמש  יוחאי  בר  שמעון  שרבי  נלמד  ממנו  מעשה  מובא  ל(  פסקה  א  )פרשה  שיר השירים  ובמדרש 
חברים וכו' כסגולה לישועות.

על ההלכה שאם נשא אדם אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל מפריה ורביה, וצריך  אומר המדרש 
יוחאי  באו לפני ר' שמעון בן  לישא אשה אחרת. ומעשה באשה אחת בצידן ששהתה עשר שנים עם בעלה ולא ילדה, 
שהיתה לכם חתונה גדולה  אמר להם חייכם כשם שנזדווגתם זה לזה במאכל ובמשתה,  ואמרו שהם רוצים להתגרש. 

וסעודה, כך אין אתם נפרדים אלא מתוך מאכל ומשתה.

יותר  שהתשכר  עד  כהוגן  בעלה  את  השקתה  האשה  גדולה,  סעודה  ועשו  שמעון  רבי  של  לקולו  והאשה  הבעל  שמעו 
מדאי, ברגע קטן של שפיות אמר לה הבעל: ביתי ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית וטלי אותו ולכי לבית אביך. מה עשתה? 
לאחר שישן, רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה להם: שאוהו במטה וקחו אותו והוליכוהו לבית אבא. בחצי הלילה פג יינו 
והתעורר. אמר לה: ביתי היכן אני נתון? אמרה לו? בבית אבא. אמר לה: מה לי לבית אביך? אמרה לו: ולא כך אמרת לי 

בערב "כל חפץ טוב שיש בביתי טלי אותו ולכי לבית אביך" אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך...

הלכו להם אצל רבי שמעון בן יוחאי ועמד והתפלל עליהם ונפקדו. ללמדך מה הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות אף צדיקים 
פוקדים עקרות.

והרי דברים קל וחומר, ומה אם בשר ודם על שאמר לבשר ודם שכמותו אין לי חפץ בעולם טוב ממך  ומסיים המדרש: 
נפקדו. ישראל המחכים לישועת הקב"ה בכל יום ואומרים "אין לנו חפץ טוב בעולם אלא אתה" על אחת כמה וכמה? 

גדולות  לישועות  זוכים  ואחוה  אהבה  שמרבים  ידי  על  כן  וכמו  בטן.  לפרי  זכו  ואחוה  אהבה  של  זו  סגולה  ידי  שעל  הרי 
ולחביבות לפני הקב"ה.

מי יתן ונזכה גם אנחנו, להוסיף עוד אהבת חברים, שכנים, הבעל והילדים, ונוותר על כל מה שמונע מאיתנו לעשות כן, 
כך הקב"ה יוותר גם לנו, וירחם עלינו. ובזה יתוקן העוון של שנאת חינם שבגללו נחרב בית המקדש השני, ונזכה לגאולה 

שלמה ברחמים גדולים, אמן כי"ר.

סיפר הגאון המקובל רבי דוד הכהן שליט"א ר"מ בישיבתינו הקדושה, פעם ניגשתי 
לרבינו זיע"א והתייעצתי עימו, על כי ברצוני לעזוב את ישיבת פורת יוסף, ולעבור 

לישיבה אחרת ]בישיבה השניה שאליה רציתי ללכת שילמו שכר רב יותר[. תשובתו של 
רבינו היתה: 'תלך לישיבה שאתה רוצה ללכת, ושם תקבל תשובה לשאלתך'.

וכן עשיתי. הלכתי לאותה ישיבה, ועברתי בחינה אצל ראש הישיבה על מנת להתקבל 
לישיבה, ולאחר שעברתי את המבחן בהצלחה, ביקש ממני ראש הישיבה לגשת לחדרו. 
כשנכנסתי לחדרו דיבר עימי כמחצית השעה בדברי תוכחות, איך אני מעיז לעזוב ישיבה 

קדושה כפורת יוסף, ולבוא לישיבה שהוא עומד בראשה. ואמר לי שאם ידעו שהוא 
מדבר עימי כך יפטרו אותו מתפקידו, אבל בכל זאת קשה לו לראות איך אברך כמוני עוזב 
מקום כזה חשוב. דבריו היוצאים מן הלב עשו רושם בליבי, וביטלתי דעתי מללכת לשם, 

ובודאי שאלו היו דברי הנבואה של רבינו שאלך לשם לשמוע דברים הללו.



פינת המתכון

לבריאות ובהצלחה
שבת שלום

עוגת שמרים
המצרכים:

1 ק"ג קמח
2 כפות שמרים יבשים 

3/4 כוס סוכר
1 סוכר וניל

כוס שמן
1 ביצה

מעט לימון
כוס וחצי כוסות מים פושרים

אופן ההכנה:
-מערבבים בקערה )עם כף( את הקמח עם השמרים, סוכר וסוכר וניל, אח"כ מוסיפים את 
בעזרת  החומרים.  לאיחוד  עד  ומערבבים  השמן  את  מוסיפים  ומערבבים.  והמים  הביצה 
הידיים לשים את התערובת במשך כ-5 דקות, עד לקבלת בצק אחיד ומעט דביק, אם צריך 
אפשר להוסיף עוד מים לפי הצורך )במקום ללוש- ניתן להשתמש במיקסר עם וו לישה(.

יוצרים מהבצק כדור ומכסים את הקערה במגבת. מתפיחים במשך חצי שעה, עד שהבצק 
מכפיל את נפחו.

מחלקים את הבצק לשמונה חלקים שווים, מקמחים מעט משטח עבודה ומרדדים כל חלק 
למלבן. מכינים את תערובת המילוי ומורחים, או לחילופין אפשר למרוח ממרח שוקולד.

מגלגלים את הבצק לרולדות צרות, ולאחר מכן מחברים כל שתי רולדות יחד לצורה של 
צמה ומהדקים בקצוות. 

נייר אפיה על תבנית גדולה, ומסדרים מעליה את הרולדות, מכסים את התבנית  מניחים 
במגבת יבשה ומתפיחים את הבצק לעוד חצי עד שעה.

מראש   שחומם  בתנור  ואופים  שומשום,  ומפזרים  )החלמון(  טרופה  בביצה  מברישים 
ל-180 מעלות במשך 30-35 דקות, עד שהעוגות משחימות.

ציפוי בסירופ סוכר:
2 כוסות סוכר עם כוס מים, ורבע כוס  מרתיחים בסיר על אש נמוכה 

לימון. 
בסירופ  להשתמש  ניתן  קרות  הן  אם  העוגות:  על  להברשה 
בסירופ  להשתמש  חובה  חמות,  העוגות  ואם  רותח.  כשהוא 

רק כשהוא קר.

המצרכים למילוי:
כוס קקאו

2 כוסות סוכר
1 סוכר וניל

3/4 כוס שמן
2 כפות מים

מעט לימון
להמיס את כל המצרכים על אש נמוכה 

תוך כדי ערבוב, ולאחר שמתקרר להוסיף 
1 ביצה ולערבב היטב.


